
 

 

Philips GoGEAR
MP4-mängija FullSound™-
iga

Vibe
4 GB*

SA4VBE04RF
Tunnetage sensatsioonilise heli võnkeid

Väike, värviline ja meelt lahutav
Elavates värvides MP4-mängijaga GoGEAR Vibe on kaasas FullSound, mis toob muusika 
ja video otse teie ellu, ning Philipsi Songbird, mis pakub muusika sünkroonimist ja 
meelelahutust. SafeSound kaitseb teie kõrvu ja FastCharge võimaldab kiirelt laadida.

Suurepärase kvaliteediga heli
• Fullsound™ MP3-muusika elustamiseks
• SafeSound muusika maksimaalseks nautimiseks ilma kuulmist kahjustamata

Täiendab teie elu
• 4,6 cm / 1,8" värviekraan hõlpsaks ja intuitiivseks sirvimiseks
• Pehme ja ühtlane viimistlus mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks
• Nautige kuni 20 tundi muusikat või 4 tundi video esitusaega
• FM-raadio RDS-i ja 30 programmeeritava jaamaga täiendavate muusikakuulamisvõimaluste 

pakkumiseks

Lihtne ja intuitiivselt kasutatav
• LikeMusic hästi kokkusobivatest muusikapaladest esitusloendite loomiseks
• Kiire 5-minutiline laadimine võimaldab 90 minutit kasutamist
• Kaustavaade meediafailide korrastamiseks ja vaatamiseks nii nagu arvutis



 FullSound™

Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound 
taastab kindlalt tihendatud muusika kõlalised 
üksikasjad, rikastades ja võimendades seda 
märkimisväärselt, et võiksite nautida 
moonutusteta, CD tasemel helikvaliteeti. Heli 
järeltöötlusalgoritmil põhinev FullSound 
ühendab Philipsi tuntud oskused muusika 
taasesitamisel ja uusima põlvkonna 
digitaalvõimendi Digital Signal Processor (DSP) 
võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, 
sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja 
instrumentide suurem selgus ning 
külluslikumad üksikasjad. Taasavastage 
tihendatud MP3-muusika elutruu heliga, mis 
puudutab hinge ja paneb teid liikuma.

SafeSound

Nüüd võite muusikat vabalt ja täielikult nautida, 
ilma et peaksite muretsema kuulmise 
kahjustamise pärast. Philipsi loodud SafeSound 
analüüsib pidevalt Philips GoGear MP3-mängija 
helitugevust ja annab märku, kui helitugevus 
võiks teie kuulmist pikaajaliselt mõjutada. Võite 
seejärel helitugevuse madalamaks reguleerida 
või lasta SafeSoundil seda automaatselt 
reguleerida, ilma et peaksite seadeid muutma. 
Lisaks annab SafeSound igapäevase ja 
iganädalase ülevaate teie kokkupuutest heliga, 
et saaksite oma kuulmist paremini kaitsta.

4,6 cm / 1,8" värviekraan

4,6 cm / 1,8" värviekraan võimaldab hõlpsasti 
menüüs navigeerida ja GoGEARi mängija kaudu 
muusikafaile sirvida.

Pehme ja ühtlane viimistlus
Pehme ja ühtlane viimistlus mugavaks ja lihtsaks 
kasutamiseks

20 tundi muusikat või 4 tundi videoid

Philips pakub teile piiramatut meelelahutust. 
Teie GoGEARi mängijaga on kaasas kompaktne 
sisseehitatud laetav aku, mis tagab kauakestva 
toite. Nautige ühe laadimiskorraga kuni 20 
tundi muusikat või 4 tundi video esitusaega. 
Mängija laadimiseks ühendage lihtsalt 
toitekaabel – nii lihtne see ongi.

FM-raadio RDS-i ja 30 
programmeeritava jaamaga

FM-raadio RDS-i ja 30 programmeeritava 
jaamaga täiendavate 
muusikakuulamisvõimaluste pakkumiseks

LikeMusic

LikeMusic aitab teil vaid ühe nupuvajutusega 
lemmikmuusikat rohkem nautida. Te ei pea 
enam oma muusikakogu sirvima või ootama, 
kuni soovitud muusikapala meenub. LikeMusic 
on Philipsi patenditud algoritm, mis analüüsib 
teie muusikakogus olevaid muusikapalu, et 
leida sarnaste omadustega lugusid. Nende abil 
koostab LikeMusic nutikaid esitusloendeid 
muusikapaladest, mis hästi kokku sobivad. 
Klõpsake lihtsalt soovitud lool ja seejärel 
LikeMusicu ikooni ning kuvataksegi 
esitusloend. Andke sellele nimi ja nautige uut 
esitusloendit või avastage muusikapalu arvutis 
või GoGeari mängijas.

Kiirlaadimine (90 minutit)

Mõnikord vajate GoGeari mängijat kodu ja 
büroo vahel liikumise või lühikese 
tervisejooksu ajal, kuid unustasite seda varem 
laadida. Tänu kiirlaadimisele võite jätta hüvasti 
tüütute ja vaiksete teekondadega. Philipsi 
nutika ja mugava lahenduse abil saate ühendada 
GoGeari arvuti või USB-laadijaga vaid 5 
minutiks ja nautida 90 minutit esitusaega. 
Kiirlaadimisel kasutatakse liitium-ioonaku 
laadimiseks suuremat pinget, et saaksite kiirelt 
teele asuda ja muusikat kuulata.
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Pilt/Ekraan
• Tagantvalgustus
• Tüüp: LCD
• Ekraani diagonaalsuurus (cm): 4,6 cm
• Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 1,8 tolli
• Lahutusvõime: 160 x 128

Heli
• Heli täiustused: FullSound, SafeSound
• Kohandatav ekvalaiser
• Ekvalaiseri seaded: Tasakaalus, Hele, Läbipaistev, 

Võimas, Soe
• Kanalite eraldatus: 45 dB
• Sageduslik tundlikkus: 80 – 18 000 Hz
• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 2,5 mW
• Mürasuhe: > 84 dB

Heliesitus
• Tihendusvorming: MP3, WAV, WMA, FLAC, APE
• ID3 sildi tugi: Muusikapala pealkiri, esitaja, album
• MP3 bitikiirused: 8–320 kbps ja VBR
• MP3 sämplimismäärad: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

48 kHz
• WMA bitikiirused: 5–320 kbps
• WMA sämplimismäärad: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz
• Digitaalõiguste haldus: Ei

Video taasesitus
• SMV: 160 x 128 pikslit, 30 fps, 512 kit/s

Stoppkaadri kuvamine
• Pilditihendusvorming: JPEG, BMP
• Slaidiseanss

Andmekandjad
• Sisseehitatud mälu tüüp: NAND välkmälu
• Sisemälu (RAM): 4 GB
• Mälumaht muusika jaoks, MP3: Kuni 900 

muusikapala*
• Mäluseadme klassi ühilduvus
• Mass Trans. protokolli ühilduvus: Ei

Ühenduvus
• Kuularid: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Mugavus
• Klahvilukk: Jah, valikuklahv
• Superscroll

• Uuendatav püsivara: Jah, SongBirdi kaudu
• Aku laadija indikaator: Kasutajaliidesel
• Laadimine & esitamine: Arvutiga ühendatult
• Kohandatav helitugevuse piirang
• Eraldi helitugevuse juhtseadmed: Ei
• Helitugevuse regulaator

Tarvikud
• Kõrvaklapid
• Kiirjuhend
• USB-kaabel

Keskkonnasäästlikud tehnilised 
tingimused
• Pliivabalt joodetud toode

Süsteeminõuded
• USB: Vaba USB-port
• Internetiühendus: Jah (juurdepääsuks uuendatud 

tugidokumentidele, kasutusjuhenditele, 
püsivarauuendustele ja arvutitarkvara uuendustele)

• Arvuti operatsioonisüsteem: Windows XP (SP3) / 
Windows Vista / Windows 7

Võimsus
• Aku tüüp: Liitiumpolümeer
• Laetav: Jah, USB kaudu
• Aku maht: 290 mAh
• Esitusaeg seesmise akuga: Kuni 20 tundi muusikat 

või 4 tundi video esitusaega

Mõõtmed
• Pakendi tüüp: D-karp
• D-karbi mõõtmed (L x S x K): 90 x 30 x 120 mm
• Toote mõõtmed (L x S x K): 43,6 x 10,8 x 78,4 mm
• Toote kaal: 0,033 kg

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Salvestatavad jaamad: 30
• RDS: Programmi tüüp, Jaama teave, Jaama nimi
• FM-raadio salvestamine: Jah, (WAV)

Tarkvara
• Philips Songbird

Partnerid
• 7digital
• Audible
•
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* Laetavate akude laadimistsüklite arv on piiratud ja neid võib olla vaja 
vahetada. Aku kestvus ja laadimistsüklite arv sõltub kasutamisviisist ja 
seadetest.

* Salvestatavate muusikapalade arv on arvutatud 4-minutilise, 64 kbps 
WMA- või 128 kbps MP3-kodeeringuga faili alusel.

* 1 GB = 1 miljard baiti; saadaolev salvestusruum on väiksem.
* Tegelik edastuskiirus võib operatsioonisüsteemist ja tarkvara 

seadistustest sõltuvalt erineda.
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